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منتخب ال�ش��باب ينتزع فوز ًا ثمين ًا من نظريه العماين
�أربيل /موفدا امل��دى  -خليل
جليل ويو�سف فعل
عزز منتخبنا لل�شباب لكرة القدم من �آماله
يف م�شوار ت�صفيات املجموعة الآ�سيوية
الثالثة امل�ؤهلة اىل النهائيات القارية بعد
ان تغلب على نظريه العماين بهدفني
من دون مقابل يف امل�ب��اراة التي جرت
بينهما ظهر ام�س على ملعب فران�سوا
حريري مبدينة اربيل �ضمن الت�صفيات
امل�ؤهلة اىل نهائيات �أمم �آ�سيا لل�شباب
وقاد اللقاء الطاقم التحكيمي امل�ؤلف من
حممد الزرعوين من االم��ارات ي�ساعده
فواز النعيمات وحممد عادل من االردن
ونا�صر دروي�ش حكما رابع ًا واللبناين
يزبك يزبك مراقبا للحكام .
و� �س �ج��ل ه ��ديف ال �ف��وز �أجم� ��د ك �ل��ف يف
د 25.وم�صطفى ج��ودة د، 33.وبهذا
الفوزا�صبح ر�صيد منتخبنا بـ  6نقاط
و 7اهداف ومل تهتز �شباكه حتى انتهاء
ال ��دور ال �ث��اين بعد ان ف��از يف املباراة
االوىل على املنتخب الهندي بخما�سية
نظيفة ،ولعب منتخبنا لل�شباب بت�شكيلة
ت�ألفت من احلار�س حممد حميد وعمر
ن��ا��ص��ح وحم �م��د ه ��ادي مطن�ش وك��رار
حميد و�أم���وري ع�ي��دان للدفاع واحمد
فا�ضل وعلي �صباح واجمد وليد واجمد
كلف للو�سط وحممد �سعد وم�صطفى
جودة للهجوم.
بداية امل�ب��اراة ا�شرت النهج التكتيكي
للمدرب ح�سن احمد حيث مار�س �ضغطا
هجومي ًا على دفاعات املنتخب العُماين
الجل ت�سجيل هدف مبكر يربك الالعبني
وي�ب�ع�ثر اوراق امل� ��درب ال�ف��رن���س��ي ابا
بكر � �س��ار ،لكن ت�سرع ال�لاع�ب�ين وعدم
التمركز ال�صحيح يف الثلث الهجومي
ا�سهما يف �ضياع
ت �ل��ك الفر�ص
ال� ��� �س� �ه� �ل ��ة
للت�سجيل
ال� � � �ت � � ��ى
ت� �ه� �ي� ��أت

للمهاجمني .
ويف الدقيقة  6ا�ضاع املهاجم حممد �سعد
فر�صة ال ت�صدق عندما انفرد بحار�س
املرمى العُماين على بعد خطوات ولعب
كرته عالية فوق املرمى و�سط ا�ستغراب
اجل�م�ي��ع ! وم��ن م�ن��اول��ة رائ �ع��ة لالعب
ع�ل��ي ��ص�ب��اح اىل م�صطفى ج���ودة يف
د 8.واج��ه بها حار�س املرمى العُماين
لكن يقظة امل��داف��ع احمد ن�صري جعلته
يبعد الكرة اىل �ضربة زاوي��ة  ،ونتيجة
لل�ضغط الهجومي املتوا�صل من خالل
قيام الالعبني بالدفاع املتقدم يف �ساحة
امل �ن��اف ����س وا���ص��ل منتخبنا �سيطرته
امل�ي��دان�ي��ة على م��رب�ع��ات امللعب  ،ومن
مناولة جميلة من املدافع ال�صاعد كرار
حميد لعبها اىل اجم��د كلف ال��ذي �سدد
كرة قوية �ضربت القائم لت�ضيع فر�صة
اخ��رى حيث كان ميكن لالعبي الهجوم
اللعب بهدوء ال�ستثمار ال�ضعف الوا�ضح
يف اخلط اخللفي للمنتخب العماين.
و�شهدت الدقيقة  25انعطافة يف �سري
املباراة عندما اح��رز اجمد كلف الهدف
االول ملنتخبنا م�ستثمر ًا ال �ك��رة التي
و�صلته م��ن علي �صباح داخ��ل منطقة
اجلزاء �سددها قوية اىل ميني احلار�س
ال� ُع�م��اين ال��ذي مل يفعل لها �شيئا غري
م�شاهدتها وهي تهز ال�شباك .
وح� ��اول ح�سن اح �م��د م ��درب املنتخب
زي � ��ادة غ �ل �ت��ه م ��ن االه� � ��داف م ��ن خالل
االي �ع��از لالعبيه بال�صعود اىل االم��ام
واللعب بثالثة مدافعني يف اخللف مع
�صعود اجم��د وليد من الثلث الو�سطي
ليقوم ب��دور املهاجم الثالث م��ع حممد
�سعد وم�صطفى ج��ودة وت�شكيل طوق
هجومي لريبك دفاعات املنتخب العُماين
التي مل تنجح يف ايقاف خطورة العبينا
 ،وجن��ح م�صطفى ج��ودة يف تعوي�ض
الفر�ص التي اهدرها و�سجل هدف الفوز
ال �ث��اين م��ن ك��رة ارت ��دت م��ن احلار�س
العُماين كان اجمد كلف قد �سددها
وت � ��اب� � �ع� � �ه � ��ا ج � � ��ودة
وار�� �س� �ل� �ه ��ا اىل

� � �س � �ق� ��ف
امل� ��رم� ��ى على
ميني احلار�س الذي
ف�شل يف الت�صدي للكرة.
وكنا نتوقع ان يوا�صل منتخبنا
نهجه الهجومي م�ستفيد ًا م��ن االرب��اك
الوا�ضح يف �صفوف املنتخب العُماين
لكن العبينا بعد ت�سجيل الهدف الثاين
لعبوا ب�ب�رود راف�ق��ه نقل ال�ك��رة ببطء
ال�سيما من العبي الثلث الو�سطي احمد
فا�ضل وعلي �صباح حيث كان ب�إمكانهما
امداد املهاجمني بالكرات الطويلة خلف
املدافعني او اىل اجلانبني لكنهما اكرثا
م��ن االح�ت�ف��اظ ال��زائ��د ب��ال�ك��رة والقيام
مبناوالت عر�ضية مل جتد نفعا واعطت

الفر�صة للمنتخب العُماين للملمة اوراقه
والقيام بالهجوم اخلاطف ومن احدى
الكرات كاد املهاجم خليل ابراهيم ي�سجل
هدفه فريقه االول ب�سبب التمركز غري
ال�صحيح للمدافعني لوال ت�سرعه بلعب
الكرة اىل اخلارج وتلك الهجمة �شجعت
امل��درب �سارا على ترك املناطق اخللفية
واملبادرة اىل الهجوم.
ويف ال�شوط الثاين من املباراة تغريت
طريقة اداء منتخبنا لل�شباب ب�سبب قيام
املدرب ح�سن احمد با�ستبدال املهاجم
م�صطفى جودة بالالعب مهيمن �سليم
م��ع تقييد الع�ب��ي ال��دف��اع بالواجبات
الدفاعية  ،ف�ضال عن عدم انتقال احمد
فا�ضل من الثلث الو�سطي اىل الهجومي
ب�سرعة واالبقاء على الالعب علي �صباح
كالعب ارتكاز دفاعي  .وهذه التغيريات
التكتيكية حفزت مدرب املنتخب العُماين
اوبكر �سارا اىل االيعاز لالعبيه بالهجوم
وظهوراملنتخب العُماين بروحية تختلف
عن ال�شوط االول اث��رت على معنويات
العبينا الذين لعبوا با�سلوب دفاعي من
خالل عودة حممد �سعد للخلف وظهور
البديل مهيمن �سليم مب�ستوى بعيد عن
اج��واء املباراة ف�ضال عن ظهور حاالت
ال�ل�ع��ب ال �ف��ردي وع ��دم ال�ن�ق��ل ال�سريع
للكرة.
و�شعر ح�سن اح�م��د ب�خ�ط��ورة املوقف
وغياب النزعة الهجومية لالعبني فقام
ب��ا��س�ت�ب��دال حم�م��د �سعد بزميله حممد
احمد ال��ذي مل ي�شارك يف اللقاء االول
ام��ام افغان�ستان  ،علما ان التبديالت

الهجومية التي اجراها منتخبنا ا�سهمت
يف تقليل ال�ضغط على الدفاع العُماين
ال��س�ي�م��ا ب�ع��د ط ��رد ال�لاع��ب اجم ��د كلف
د 56.وه��ذه املعطيات التكتيكية غيرّ ت
م��ن ا�سلوب منتخبنا اىل  1-4 - 4مع
�صعود اجمد وليد يف حالة حيازة الكرة
ملنتخبنا ،لكن دفاع منتخبنا تعر�ض اىل
�ضغط هجومي كبري من مهاجمي عُمان
ب��ددت �ه��ا ب��راع��ة احل��ار���س حم�م��د حميد
وب�سالة امل��داف�ع�ين عمرنا�صح وحممد
هادي مطن�ش واموري عيدان .
ويف الدقيقة  66طرد احلكم االماراتي
ال�لاع��ب ال � ُع �م��اين ب��در ن�صيب لتعمده
�ضرب ال�لاع��ب اجم��د وليد ب��در ن�صيب
م��ن اخللف وبعد ال�ط��رد تعادلت الكفة
ال�ه�ج��وم�ي��ة للمنتخبني وم ��ن مناولة
جميلة لالعب احمد فا�ضل انفرد البديل
حممد احمد لكنه لعب كرته �ضعيفة اىل
اح�ضان احلار�س وبعد دقيقتني ا�ضاع
مهيمن �سليم مالخ فر�صة �سهلة للت�سجيل
عندما واجه احلار�س العُماين لكنه لعبها
�سهلة باجتاهه  ،بعدها انخف�ض خمزون
اللياقة البدنية لالعبني و�سادت العابهم
ال �ب��طء يف ن�ق��ل ال �ك��رة وع ��دم م�ساندة
العبي الثلث الو�سطي للدفاع او االنتقال
اىل الهجوم ف�ضال عن االكثار يف ارتكاب
االخ�ط��اء يف الثلث الو�سطي للمباراة
ال �ت��ي ان�ت�ه��ت ب �ف��وز منتخبنا لل�شباب
بهدفني دون مقابل راف�ع��ا ر�صيده اىل
 6نقاط .ويف امل�ؤمتر ال�صحفي اعرتف
م��درب املنتخب العُماين اب��و بكر �سارا
ب�صعوبة مهمته امام املنتخب ال�شبابي

منتخبنا يوا�ص��ل ا�س��تعداداته يف اربيل
لبطولة الإمارات الرباعية
بغداد/حيدرمدلول

يوا�ص ��ل منتخبنا الوطني لكرة الق ��دم وحداتة التدريبية
عل ��ى ملعب اربيل الثاين ا�ستع ��دادا للم�شاركة يف بطولة
االمارات الدولية الرباعية التي �ستجري يف مدينة العني
االماراتي ��ة للف�ت�رة م ��ن اخلام�س ع�ش ��ر ولغاي ��ة التا�سع
ع�ش ��ر من ال�شه ��ر اجل ��اري مب�شاركة منتخب ��ات الت�شيك
واذربيجان واالمارات البلد املنظم للبطولة.
وق ��ال ناظم �شاك ��ر م ��درب املنتخب الوطن ��ي ان ع�شرة
العب�ي�ن حمليني مت ��ت ت�سميته ��م باالتفاق م ��ع االحتاد
العراق ��ي لك ��رة الق ��دم التحق ��وا باملع�سك ��ر التدريبي
املق ��ام حالي ��ا يف مدين ��ه اربي ��ل ا�ستع ��دادا له ��ذه
البطول ��ة وه ��م احم ��د علي وحمم ��د كا�ص ��د وعلي
مط�ش ��ر حلرا�س ��ه املرم ��ى و�سامال �سعي ��د واو�س
ابراهي ��م وحمم ��د قاب ��ل ومثن ��ى خال ��د ونبيل
عبا� ��س للدف ��اع واملهاجم�ي�ن
عل ��ي �ص�ل�اح ومه ��دي كرمي.
ا�ضاف ��ه اىل اثن ��ي ع�ش ��ر العبا

حمرتفا �سيلتحقون بالوفد يف دولة االمارات العربية املتحدة
يوم الث ��اين ع�شر من ال�شهر اجلاري ه ��م ق�صي منري ويون�س
حممود وعالء عبد الزهرة و�س�ل�ام �شاكر و�سامر �سعيد وعلي
ح�س�ي�ن رحيمة املحرتفون يف الدوري القطري و �صالح �سدير
وك ��رار جا�سم وعم ��اد حممد وه ��وار مال حمم ��د وحممد علي
ك ��رمي املحرتف ��ون يف الدوري االي ��راين ف�ضال ع ��ن م�صطفى
ك ��رمي املحرتف يف الدوري االمارات ��ي ون�ش�أت اكرم املحرتف
يف ال ��دوري الهولن ��دي بع ��د ان تلق ��ى ت�أكيدات م ��ن الالعبني
املحرتف�ي�ن بامل�شاركة يف البطولة.وبرر�شاكر ا�سباب اختياره
اكرث من  12العب ًا يف الت�شكيله اال�سا�سيه التي �سيلعب بها يف
البطول ��ة مقارنه بالالعبني املحليني نتيج ��ه لكونهم جاهزين
ب�صورة كاملة من جميع اجلوان ��ب نتيجه مل�شاركتهم ب�صورة
مت�سمرة م ��ع االندية التي يحرتفون فيها يف تلك البلدان على
العك� ��س من العبي ال ��دوري املحل ��ي الذين ت�أث ��رت م�ستويات
البع� ��ض منهم ب�سب ��ب ت�أجيل انط�ل�اق اقامة ال ��دوري املمتاز
للمو�س ��م احل ��ايل اىل ا�شعار �آخ ��ر وعزوف غالبي ��ة الفرق يف
موا�صلة التدريبات بنف�س الوترية.

عدالة عادل
�إياد ال�صاحلي

منتخبنا ال�شاب يهزم عمان ويوا�صل خطاه بثقة

العراقي م�شري ًا اىل ان العبيه واجهوا
�صعوبة كبرية ملجاراة منتخب العراق
بعد ان تعقدت مهمتهم يف ال�شوط االول
ب�سبب ت ��أخ��ره بهدفني نظيفني ،وقال
� �س��ارا يف امل ��ؤمت��ر ان ال�ه��دف�ين اللذين
احرزهما املنتخب العراقي عقدا مهمتنا
يف ال�ع��ودة اىل اج��واء امل �ب��اراة نتيجة
اجلهد الكبري ال��ذي بذله العبو العراق
.واع���رب م��درب املنتخب ال� ُع�م��اين عن
ام�ل��ه يف ك�سب جميع ن�ق��اط املباريات
املتبقية للبقاء ع�ل��ى ح�ظ��وظ��ه وق ��ال :
ام��ام�ن��ا ث�لاث��ة ل �ق��اءات علينا ال �ف��وز بها
جميعا لكي نبقي على احلظوظ قائمة
يف ال�صراع على نيل اح��دى البطاقتني
املخ�ص�صتني للمجموعة  ،م�ضيفا ان
ل��دي �ن��ا الع �ب�ين تنق�صهم اخل �ب�رة وهم
�صغاريف ال�سن واعتقد ان هذه البطولة
ت�صب يف م�صلحتهم ك �ث�ير ًا .وب�ش�أن
ت�صريحاته امل�سبقة قبيل م�شاركته يف
الت�صفيات وت�أكيده �ضمان خطف احدى
البطاقتني قال �سارا :مل اذكر قبل انطالق
الت�صفيات ان منتخب عُمان لل�شباب قادم
للتحدي بل اكدت اكرث من مرة انه قادم
للم�شاركة والفائدة من اخلربات والتعلم
من اجواء الت�صفيات  ،م�شري ًا يف الوقت
ذاته اىل ان الفر�صة مل تتال�ش ملنتخبنا
وان كانت �ضئيلة .وانتقد �سارا الطريقة
التي تعامل بها حكم املباراة االماراتي
حممد الزرعوين ب�إ�شهاره بطاقتي طرد
بحق العبني اثنني من املنتخبني وقال
 :ان الع �ب��ي منتخبات ال���ش�ب��اب ع��ادة
تنق�صهم اخلربة يف حماية انف�سهم من
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التعر�ض لهذه البطاقات وكان باالجدر
بحكم اللقاء تنبيه الالعبني قبل لن ي�شهر
تلك البطاقات.
�أم��ا م��درب منتخبنا ح�سن احمد ف�أعرب
ع��ن ر��ض��اه لنتيجة امل �ب��اراة ق��ائ�لا :لقد
ك�سبنا اىل الآن  6نقاط بعد ان تخطينا
حاجز املنتخب العُماين وننتظر مواجهة
�سهلة يف الدور الثالث امام افغان�ستان
ويل ثقة كاملة بان نفوز عليه بالت�شكيلة
الثانية في�صبح ر�صيدنا بعد ذلك  9نقاط
واملنتخبات االخرى تبحث عن البطاقة
الثانية امل�ؤهلة اىل النهائيات الآ�سيوية
.وع��ن الفر�ص ال�ضائعة التي �شهدتها
امل��ب��اراة ق��ال اح �م��د ان ال���ش��د النف�سي
والع�صبي وقلة خربة العبينا وخا�صة
اجلدد منهم وراء �ضياع تلك الفر�ص .
و�شن احمد هجوم ًا الذع� ًا على املدربني
املحليني ال��ذي��ن �شككوا ب �ق��درة العبي
م�ن�ت�خ��ب ال �� �ش �ب��اب وان �ت �ق��اده��م بع�ض
االخ �ط��اء ال�ت��ي راف �ق��ت املنتخب وق��ال:
لقد حتدث املدربون كثريا على �صفحات
اجلرائد وانتقدوا ا�سلوب املنتخب يف
امل�ب��اراة االوىل برغم فوزنا � – 5صفر
 ،وب��دال م��ن ان ي��زرع��وا الثقة بنفو�س
الالعبني راحو ينتقدون االداء .
وداف��ع م��درب املنتخب ح�سن احمد عن
ال�ت�ب��دي�لات ال�ت��ي اج��راه��ا ال�سيما بعد
ان اخ��رج املهاجمني ج��ودة و�سعد اثر
ط��رد اجم��د كلف ح��اول��ت تعزيز الدفاع
واالعتماد على الهجمات املرتدة  ،مربر ًا
اخ��راج��ه امل �ه��اج��م حم�م��د ��س�ع��د بداعي
حمايته من اال�صابة.

االوملبية تبحث مع روغ �س��بل تطوير
العمل الريا�ضي العراقي
بغداد/املدى

اك ��د الدكت ��ور عادل فا�ضل االم�ي�ن العام للجنة االوملبية الوطني ��ة العراقية ان اللجنة تلق ��ت دعوة ر�سمية
م ��ن ج ��اك روغ رئي�س اللجنة االوملبية الدولية لعقد لقاء مع رعد حمودي رئي�س اللجنة االوملبية العراقية
واالمني العام للجنة االوملبية يف مدينة لوزان ب�سوي�سرا حيث مقر اللجنة االوملبية الدولية يف الع�شرين
م ��ن �شه ��ر ت�شرين الثاين احل ��ايل .وا�ضاف االمني الع ��ام ان الدعوة تت�ضمن زيارة مق ��ر املتحف االوملبي
وعق ��د ع ��دة لقاءات مع ر�ؤ�ساء االق�سام املهمة يف اللجن ��ة االوملبية الدولية على ان يكون اللقاء االخري يف
الدع ��وة م ��ع ال�سيد ج ��اك روغ رئي�س اللجنة االوملبية الدولي ��ة اذ �سنعمل خالل اللق ��اء املهم مع روغ على
تق ��دمي �شرح واف ومف�صل عن واقع العم ��ل الريا�ضي االوملبي يف العراق بعد انتخابات املكتب التنفيذي
اىل جدي ��د ي ��وم الرابع م ��ن �شهر ني�سان املا�ض ��ي كما �سيتم اي�ضا خ�ل�ال اللقاء االتف ��اق على جمموعة من
النقاط واالمور التي تتعلق بتطوير العمل الريا�ضي االوملبي يف العراق بالتعاون مع الت�ضامن االوملبي
واللج ��ان املنبثقة منه وحقيقة ي�أمل الوفد ال ��ذي �سيزور مدينة لوزان ال�سوي�سرية حتقيق نتائج ايجابية
م ��ن خالل ه ��ذه الزيارة املهم ��ة .ومن جهة اخ ��رى يوقع رع ��د حمودي رئي� ��س اللجنة االوملبي ��ة الوطنية
العراقي ��ة خ�ل�ال اال�سبوع احل ��ايل على بروتوك ��ول تعاون ريا�ضي ثنائ ��ي مهم مع �سلي ��م �شيبوب رئي�س
اللجنة االوملبية التون�سية يف العا�صمة تون�س .وقال الدكتور عادل فا�ضل انه مت التن�سيق مع زهري �شمه
مدير املدر�سة العراقية يف تون�س بهذا اخل�صو�ص ومت اجراء مرا�سالت عدة ب�ش�أن الربوتوكول الثنائي
ال ��ذي �سيت ��م توقيعه يف االيام القليل ��ة املقبلة والذي يت�ضمن عق ��د لقاءات ثنائية ب�ي�ن املنتخبات والفرق
العراقية والتون�سية وكذلك اقامة دورات تطويرية للمالكات االدارية والريا�ضية العراقية واي�ضا ت�سهيل
مهم ��ة اقامة املع�سكرات التدريبية للمنتخبات العراقية جلميع الفعاليات الريا�ضية يف تون�س التي تتميز
بثقلها الكبري يف الريا�ضة على م�ستوى الوطن العربي وقارة افريقيا والعامل.

معظ ��م النار من م�ست�صغر ال�شرر..حكمة انكليزية تنطوي على
�ان كثرية اودت ب�أفراد و�شعوب ودول اىل التهلكة واخلراب
مع � ٍ
وال�ضي ��اع ب�سبب اهمالهم فتن ًا �صغرية وم�شكالت لي�ست معقدة
وب�إمكان حله ��ا بوجود ا�صحاب النيات الطيب ��ة لتفادي ال�ضرر
وا�شاعة روح املحبة والت�سامح بدال من املعارك والتناطح!
نعم بهذه الكيمياء االخالقية التي ان�صهرت يف تربيتي العائلية
حمل ��ت املقال الذي كتبه الزميل �ضياء ح�سني (انتبه يا�صاحلي)
يف جريدة املالعب بالعدد  1023يف  27ت�شرين االول املا�ضي،
وو�ضعت ��ه عل ��ى طاولة رع ��د حم ��ودي رئي�س اللجن ��ة االوملبية
الوطني ��ة العراقي ��ة باعتب ��اره رئي� ��س جمل� ��س �إدارة اجلريدة،
م�ؤك ��دا ل ��ه ان من ح ��ق الزميل �ضي ��اء ان يدافع عم ��ا يخ�صه يف
التقري ��ر ال ��ذي كتبته يف (املدى) قبل مقال ��ه بيومني ولن يلومه
احد ،لكنه �أقحم عبارات �شخ�صية فيها من الت�شهري واالتهامات
م ��ا ت�ضع اجلري ��دة وال�صحفي امام الق�ض ��اء ومل اكن افكر بهذا
اخلي ��ار �إال حني اجد نف�سي م�ضطر ًا ل ��ه العتبارات كثرية منها:
ان الريا�ض ��ة وال�صحاف ��ة تو�أم ��ان ال ينف�صالن وع ��روة العالقة
بينهم ��ا ال ترخيه ��ا كلم ��ة ُكتب ��ت بانفع ��ال وحتت �ضغ ��ط نف�سي
م�ضطرب مثلما �أق ّر الزميل �ضياء مبنتهى ال�صراحة الحق ًا.
كان تعاط ��ي رع ��د حمودي مع ق�ضيت ��ي م�شوب ًا باحل ��ذر بادىء
االم ��ر لئال ينعك�س طلبي ب�ضرورة االعتذار يف ال�صفحة نف�سها
الت ��ي ن�ش ��ر فيها املق ��ال اىل رد فعل �س ��واء من رئي� ��س التحرير
الزمي ��ل عادل العتاب ��ي ام الزميل �ضياء ح�س�ي�ن ال�سيما بعد ان
اب ��دى اكرث م ��ن ريا�ضي و�صحفي امتعا�ض ��ه مما جاء يف اغلب
فقرات املقال!
وبع ��د ان تدار�س رعد املو�ضوع مع االمني العام د .عادل فا�ضل
املكل ��ف بالإ�ش ��راف عل ��ى اجلريدة ،ب ��ادر االخري لعق ��د لقاء مع
الطرف�ي�ن ي ��وم االربع ��اء  4ت�شرين الث ��اين اجل ��اري يف مكتبه
بح�ض ��ور الزم�ل�اء عادل العتاب ��ي وحيدر مدل ��ول وح�سني علي
ح�سني.
وحقيقة كان د.عادل عاد ًال يف �إدارة اللقاء وحتدث ب�شجون عن
واقع ال�صحافة الريا�ضية م�شدد ًا على دورها يف �إيجاد توازنات
معقولة بني جميع الق�ضايا التي حتتاج اىل اقالم حرة وجريئة
ت�سم ��و باملهني ��ة وال تداهن ،تك�شف احلقيق ��ة وال ت�ساوم عليها،
وهي النقطة الت ��ي ا�صابت كبد احلقيقة ،فالدكتورعادل عمل ما
عجز عنه احتاد ال�صحافة الريا�ضية طوال دورتني انتخابيتني،
حي ��ث عمد الحت ��واء وجهات النظ ��ر املتقاطعة قب ��ل ان تت�شظى
وتل�سع نريانها �أطراف ًا �أخرى.
وبعد ان عر�ض كل من ��ا ر�أيه وقناعاته قدم اخي �ضياء اعتذاره
مع معانق ��ة حارة عما جاء يف �سطور مقاله ب�ش�أن والدي الرائد
امل�سرح ��ي قا�سم �صبح ��ي وما ف�سره من �سوء فه ��م عن ا�شارتي
ملو�ض ��وع (الع�س ��ل امللكي) واكدت ل ��ه ب�أنني ما زل ��ت اعتز بكل
ح ��رف خطت ��ه يدي ع ��ن �شجاعته بك�ش ��ف م�ست ��ور املنتخب يف
جملة (حوار �سبورت) العدد الرابع (�آب  )2008لكن بعد مرور
عام كامل من التحقيق يف (الع�سل) مل تعطنا اجلهات امل�س�ؤولة
اي نتيج ��ة ايجابية او �سلبية عن مل ��ف التحقيق الذي نام على
درجها!
ثم لفت نظر اىل الدكتور عادل اىل ان ما ورد يف تقرير (اخلاليا
النائمة الحتاد ال�صحافة الريا�ضية) لي�س فيه �إ�ساءة لأحد �سواء
�أكان الزميل �ضياء ام غريه ممن وردت ا�سما�ؤهم ،بل لتو�ضيح
املواق ��ف واال�ست�شه ��اد ب�أدوارهم فيه ��ا� ،أما ان يف�س ��ر ا�صحاب
القل ��وب املري�ضة ب ��ان املجاهرة بالنقد املو�ضوع ��ي لزميل �آخر
(خط احمر) فذلك قمة االنانية والكيل مبكيالني.
ال ن ��دري من اعطى احل�صانة لل�صحفي بع ��دم تعر�ضه للنقد يف
وق ��ت ي�ستل البع�ض اقالمهم كاخلناج ��ر لطعن رئي�س احتاد او
ع�ض ��و مكتب تنفي ��ذي لالوملبية او رئي�س ن ��اد ،وهكذا بالن�سبة
لبقية العناوين من دون ادنى احرتام لهم بذريعة حرية ال�سلطة
الرابع ��ة وك�ش ��ف �سلبي ��ات الواق ��ع الريا�ضي ال ��ذي حتول اىل
مواجهات حمتدمة بني اخل�صوم ال�سيما يف ازمات االنتخابات،
�إذ ًا مل ��اذا نطالب ح�سني �سعيد رئي�س احت ��اد الكرة بالتنحي عن
رئا�سة احتاد الكرة قبل اجراء االنتخابات – على �سبيل املثال -
وهناك من م ّه ��د وث ّقف وحاول الت�أثري بكل ما �أوتي من عالقات
بتجدي ��د البيعة لبق ��اء رئي�س احتاد ال�صحاف ��ة الريا�ضية دورة
ثانية مع اخالء مقعدي نائبه وامني �سره لزميلني �آخرين مقابل
�ضمان..نك ��رر �ضم ��ان انتخ ��اب املن�سحبني من هذي ��ن املقعدين
لع�ضوية جمل�س ادارة االحتاد اجلديد؟
هذه اال�شكالية او االلتفاف حول حرية الفرد بالرت�شيح وغريها
من النق ��اط التي وردت يف تقرير (اخلاليا النائمة) مل نبغ منها
�إ�سقاط زميل او �شن حرب �ضرو�س مثلما و�صفها احد الزمالء،
ب ��ل ان م�صلح ��ة الهيئة العامة وم�ستقبل االحت ��اد هما من دفعنا
للتنوير عنها �إذا ما اخذنا يف نظر احل�سبان عدم وجود م�صلحة
�شخ�صية يل يف مناف�سة احد على مقعد انتخابي.
بكل ت�أكيد ان ما كتبه الزميل �ضياء ح�سني انطوى مع يومه ومل
يع ��د ي�شكل غ�ص ��ة يف عالقتنا النقية ان �شاء الل ��ه بعد ان تركت
تقيي ��م ذلك ملن تهمه قراءة �أبعاد اخل�ل�اف املهني و�أ�سلوب دفاع
كل من ��ا عن حججه و�آرائ ��ه امل�شرعة و�سط حقول �ألغام الت�أويل
املغر� ��ض والتحري� ��ض باجتاه �إ�س ��كات فم احل ��ق لي�سود باطل
العالقات املن�سوجة من خيوط املنافع الواهنة!
اق ��ول :انط ��وى مق ��ال الزميل العزي ��ز �ضياء ولك ��ن ال ميكن ان
تنط ��وي تهم ��ة واح ��دة ح�ش ��رت ب�ي�ن �سط ��وره ،وه ��ي �أين مل
�أت�آمرعل ��ى رئي� ��س الق�سم الريا�ض ��ي ال�سابق يف (امل ��دى) خالد
حمف ��وظ ومل اعمل مع زمالئي على �إق�صائ ��ه من من�صبه ل�سبب
دام ��غ انه تعر� ��ض اىل االختطاف م ��ع رئي�س اللجن ��ة االوملبية
ال�ساب ��ق �أحمد احلجية وبق ��ي ع�شرة ايام ره ��ن االحتجاز قبل
ان يطل ��ق �سراحه ويختار ال�سفر خارج البالد حفاظ ًا على حياة
عائلته!
Ey_salhi@yahoo.com
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احللقة الثالثة
كتب/زيدان الربيعي
حتت�ض ��ن حمافظ ��ة �أربي ��ل يف �إقلي ��م
كرد�ست ��ان ت�صفي ��ات بطول ��ة �شب ��اب
�آ�سي ��ا مب�شارك ��ة منتخب ��ات الع ��راق
والكويت وال�سعودي ��ة وعمان والهند
و�أفغان�ست ��ان وبه ��ذه املنا�سب ��ة ي�س ��ر
«امل ��دى الريا�ضي» �أن يغو�ص يف بحر
م�شارك ��ة منتخبن ��ا ال�شباب ��ي يف هذه
البطول ��ة والت ��ي حقق فيه ��ا اجنازات
كب�ي�رة وكان له ��ذه البطول ��ة الف�ض ��ل
الكب�ي�ر يف �إطالق مواه ��ب العديد من
الالعبني ال�شباب الذين �أ�صبحوا فيما
بع ��د من ابرز النج ��وم يف �سماء الكرة
العراقية والعربي ��ة وحتى الآ�سيوية.
كم ��ا �إنها متث ��ل حافزا كب�ي�را لالعبني
ال�صغار الذي ��ن لديهم طموحات كبرية
يف عامل الكرة والنجومية.
يف هذه احللقات �سن�سلط ال�ضوء على
جمي ��ع امل�ش ��اركات ال�سابق ��ة ملنتخبنا
ال�شباب ��ي يف بطول ��ة �شب ��اب �آ�سي ��ا
ال�سابق ��ة عل ��ى �أم ��ل �أن ي�ستفيد العبو
منتخبن ��ا ال�شباب ��ي احل ��ايل وطاقم ��ه
التدريب ��ي الذي يق ��وده الكابنت ح�سن
�أحمد من هذا ال�سفر الرائع ويتجنبوا
الأخط ��اء الت ��ي ح�صل ��ت يف بع� ��ض

البطوالت ال�سابقة.
�س ��وف نتح ��دث ع ��ن �أربع م�ش ��اركات
�سابقة يف احللقة الثالثة.
املحافظة على اللقب
اختار امل ��درب اليوغ�ساليف كاكا «»17
العب ��ا للم�شارك ��ة يف بطول ��ة �شب ��اب
�آ�سي ��ا التي ج ��رت يف بنغالد�ش للمدة
م ��ن  28 -5ت�شري ��ن الأول عام 1978
والالعب ��ون ه ��م كاظ ��م نا�ص ��ر� ،سمري
عبد الر�ضا ،منا�ضل داود ،ناظم �شاكر،
عدن ��ان درجال «كاب�ت�ن الفريق» ،خليل
ع�ل�اوي ،كرمي ع�ل�اوي� ،سع ��د جا�سم،
ح�س�ي�ن عل ��ي ثجي ��ل� ،س�ل�ام فخ ��ري،
�أ�سام ��ة ن ��وري ،نعي ��م حمي ��د ،حار�س
حمم ��د ،عادل عبد الر�ض ��ا� ،إياد طارق،
ح�س ��ن عل ��ي ،ه ��ادي مطن� ��ش ،ها�ش ��م
روي�ض.
وق ��د متك ��ن منتخبن ��ا ال�شباب ��ي م ��ن
املحافظ ��ة عل ��ى لقب ��ه ،لكن م ��ع وجود
�شري ��ك ل ��ه كون ��ه خ ��رج متع ��ادال يف
املب ��اراة النهائية م ��ع كوريا اجلنوبية
(1ـ  )1لينم ��ح اللقب للفريقني منا�صفة
ح�سب لوائح البطول ��ة املعتمدة �آنذاك
بعد �أن حقق النتائج التالية:
1ـ ف ��از عل ��ى اندوني�سي ��ا (4ـ �صف ��ر)

حار�س حممد ( )3وخليل عالوي.
ف ��از عل ��ى الأردن (6ـ �صف ��ر) حار� ��س
حمم ��د ( )2ح�س�ي�ن علي ثجي ��ل ،خليل
عالوي عدنان درجال و�سعد جا�سم.
3ـ ف ��از على ماليزي ��ا (7ـ �صفر) حار�س
حمم ��د ( )2ك ��رمي ع�ل�اوي ( )2نعي ��م
حميد وخليل عالوي و�أ�سامة نوري.
ليت ��وج بط�ل�ا ملجموعت ��ه ويقاب ��ل
املنتخ ��ب ال�سع ��ودي يف دور الثمانية
وتغل ��ب علي ��ه بهدف�ي�ن مقاب ��ل ه ��دف
واحد �سجلهما �سعد جا�سم وعادل عبد
الر�ضا.
ويف دور الأربع ��ة قاب ��ل املنتخ ��ب
الكويتي وقد انته ��ت املباراة بالتعادل
ال�سلبي قي وقتيها الأ�صلي والإ�ضايف
ليلج� ��أ الفريق ��ان �إىل ح�سم املباراة عن
طريق ركالت اجلزاء الرتجيحية وفاز
فريقن ��ا ( 6ـ  )5حي ��ث جن ��ح العبون ��ا
عدن ��ان درج ��ال ،ح�س�ي�ن عل ��ي ثجيل،
ناظ ��م �شاك ��ر ،خلي ��ل ع�ل�اوي� ،أ�سامة
ن ��وري� ،سع ��د جا�س ��م يف ت�سجي ��ل
ركالته ��م بنجاح بينم ��ا ت�ألق احلار�س
كاظ ��م نا�ص ��ر يف رد الركل ��ة الكويتية
ال�ساد�سة.
ويف املب ��اراة النهائي ��ة تع ��ادل العراق
م ��ع كوري ��ا اجلنوبي ��ة ( 1ـ � )1سج ��ل

هدفن ��ا الالعب نعي ��م حميد ومل حت�سم
املب ��اراة رغ ��م متديده ��ا ليمن ��ح اللقب
للفريقني معا.
كان ��ت ه ��ذه البطولة قد مثل ��ت البداية
احلقيقي ��ة للكث�ي�ر من الالعب�ي�ن الذين
�أ�صبح ��وا فيم ��ا بع ��د من اب ��رز جنوم
الك ��رة العراقي ��ة وم ��ن ه� ��ؤالء حار�س
حمم ��د الذي �أحرز لقب هداف البطولة
بر�صيد �سبع ��ة �أهداف وعدنان درجال
وناظ ��م �شاك ��ر اللذان متكن ��ا من حجز
م ��كان �أ�سا�س ��ي يف �صف ��وف املنتخب
الوطني مبا�شرة بعد هذه البطولة.
نظام جديد للبطولة
�أدت العالق ��ات ال�سيا�سية املتوترة بني
ال�صني منظمة البطولة يف عام 1979
وكوريا اجلنوبية �إىل �إلغائها ويف عام
 1980قرر االحتاد الآ�سيوي تنظيمها
مرة كل �سنتني بدال من �إقامتها �سنويا
مل ي�ش ��ارك منتخبنا فيه ��ا .لكنه �شارك
يف ع ��ام  1982يف ت�صفي ��ات املنطق ��ة
الغربي ��ة الت ��ي ج ��رت يف العا�صم ��ة
النيبالي ��ة كتمان ��دو للم ��دة م ��ن 6ـ 23
ت�شرين الأول .1982
حي ��ث اخت ��ار امل ��درب اليوغ�س�ل�ايف
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�آب ��ا وم�ساعده ع ��ادل يو�س ��ف ت�شكيلة
جدي ��دة من الالعبني ت�ألف ��ت من �سهيل
�صب ��ار ،عل ��ي ح�س�ي�ن ،با�س ��م قا�س ��م
«كاب�ت�ن الفري ��ق» حمم ��د كاظ ��م فريد،
الراح ��ل ن ��وار ح�س�ي�ن ،ك ��رمي كردي،
علي خ�ض�ي�ر ،عبد الأمري ناجي� ،شاكر
حمم ��ود ،ك ��رمي ه ��ادي ،رائ ��د خلي ��ل،
قا�سم عل ��ي �شندي،احمد را�ضي،رحيم
منري،فا�ض ��ل
حميد،ومي� ��ض
عبا�س،حممد ح�سني ن�صر الله.
وقد حقق منتخبنا النتائج التالية:
1ـ ف ��از عل ��ى اليم ��ن ( 6ـ �صف ��ر) رحيم
حميد ( )2وكرمي هادي وومي�ض منري
وكرمي كردي واحمد را�ضي.
2ـ ف ��از على باك�ست ��ان ( 2ـ �صفر) احمد
را�ضي (.)2
3ـ ف ��از على البحري ��ن ( 3ـ �صفر) احمد
را�ضي ( )2وبا�سم قا�سم.
وق ��د ت�ص ��در منتخبنا ف ��رق جمموعته
وت�أه ��ل �إىل دور الح ��ق ،ف ��از عل ��ى
النيب ��ال « 7ـ �صف ��ر ،و�سج ��ل االهداف
احم ��د را�ضي « »4وعب ��د الأمري ناجي
وحممد كاظم فري ��د ورحيم ،ثم تعادل
م ��ع الكوي ��ت ( 2ـ )2كرمي ه ��ادي (.)2
لي�ص ��ل �إىل املب ��اراة النهائي ��ة لف ��رق
جمموعت ��ه ،تع ��ادل م ��ع الإم ��ارات (1

ـ � )1سج ��ل هدفن ��ا عب ��د الأم�ي�ر ناجي
ليت�أهل الفريقان �إىل نهائيات البطولة
الت ��ي جرت يف تايالن ��د للمدة من  18ـ
 22كان ��ون الأول  1982ويومها حقق
النتائج التالية:
 1ـ خ�س ��ر �أم ��ام ال�ص�ي�ن ( 1ـ  )2ك ��رمي
هادي.
2ـ ف ��از عل ��ى الإم ��ارات ( 2ـ  )1احم ��د
را�ضي،عدنان حمد.
3ـ خ�س ��ر �أمام كوريا اجلنوبية ( 1ـ )2
رحي ��م حميد ليحتل املرك ��ز الثالث يف
البطولة.
وقد ابعد امل ��درب �آبا ثالثة العبني من
الذين ا�شرتكوا يف الت�صفيات الأولية
وهم فا�ضل عبا�س وعلي خ�ضري وعلي
ح�س�ي�ن و�ضم ب ��دال عنهم عدن ��ان حمد
وو�صفي جبار وخالد هادي.
ال�بروز احلقيق��ي لأحم��د
را�ضي
كان ��ت ه ��ذه البطول ��ة ق ��د مثل ��ت حالة
الربوز احلقيقي لالع ��ب احمد را�ضي
الذي كان يف خطواته الأوىل يف عامل
الك ��رة حيث ت�أل ��ق كثريا و�أح ��رز لقب
هداف البطولة بر�صيد ع�شرة �أهداف.

